


دس صثبى فبسعی ثشاثش ّاژٍ   گفتوبى(discourse ) اعت کَ سیؾَ دس کلوَ التیي

(discourses )ثَ هؼٌبی ثذث کشدى ّ هکبلوَ اعت  . 

 دس ثیبى  غیش فٌی فشفبَ ثَ هؼٌبی عخي،گفتبس،هکبلوَ یب گفتگْاعت کَ گبٍ ثَ طْس

 .تلْیذی ثیبًگش ًْػی ُذف آهْصؽی ّ تؼلیوی ًیض ُغت

 َدس ثیبى فٌی تش، گفتبسی دس ؽشح ّ ثغط یک هْمْع دسیک صهیٌَ ػلوی ّ ًظشی ث

اهیل ”گفتوبى ثَ ایي هفِْم اّلیي ثبس تْعط . فْست خطبثَ یب همبلَ اعت

 . ثَ کبس گشفتَ ؽذ“ ثًٌْیغت

 گفتوبى هجوْػَ  هشدٍ ای اظِبسات ًیغت ثلکَ تؾکلی اص دشف ُب ّ جوالتی

اعت کَ دس یک ثبفت اجتوبػی ثیبى هی ؽًْذ ّ ثَ آى ثبفت اداهَ دیبت هی 

 .ثخؾٌذ

 



 ثَ ػمیذٍ هک دًّل یک گفتوبى ثَ هثبثَ دیطَ هؾخقی اص کبسکشد صثبى،  هوکي

اعت ثَ ّعیلَ ًِبد ُبیی کَ ثذاًِب ّاثغتَ اعت ّ ثَ ّاعطَ هْلؼیت ُبیی کَ 

اص ًظش اّ .صاییذٍ آًِبعت ّ ثَ ّعیلَ عخٌگْیبى ایي هْلؼیت ُب ؽکل ثگیشد

گفتوبى،ُش گفتبس، کالم یب ًْؽتبسی اعت کَ دس جشیبى اجتوبػی ؽکل هی 

گفتوبى ُب داسای عشؽت، هبُیت ّ عبختبس اجتوبػی ُغتٌذ ّ ثش دغت .گیشد

 .صهبى ّ هکبى هتفبّتٌذ

 َگفتوبى،سّیکشدی عبختبسی ثَ هتي اعت کَ اهکبى اتقبل ثَ جٌجَ ُبی جبهؼ

دس ّالغ دبفل هطبلؼَ صثبى ثَ ػٌْاى یک پذیذٍ اجتوبػی .ؽٌبختی سا فشاُن هیکٌذ

یب سّیکشدی جبهؼَ ؽٌبعبًَ ثَ صثبى اعت کَ هیگْیذ هتي اهشی اجتوبػیغت کَ 

 .ّ ًَ ثیشّى ّ هغتمل اص آى تکْیي پیذا هیکٌذ« سّاثط اجتوبػی»دس خالل 

 



گفتوبى اص دیذگبٍ فْکْ ثَ ػٌْاى ثٌیبًگزاس تذلیل گفتوبى    :

ُوچٌیي ساثطَ .ّجْد داسد text  ّcontextثَ ًظش فْکْ ساثطَ تؼبهلی ثیي 

ّجْد “ گفتوبى، لذست، هؼشفت ّ دمیمت” تؼبهلی ّ دیبلکتیکی ثیي 

اص دیذ فْکْ صثبى .هِوتشیي دعتبّسد فْکْ تذلیل سّاثط لذست ّ هؼشفت اعت.داسد

ػشفَ ظِْس سّاثط لذست ّ تؼییي کٌٌذٍ فبػل هغلط ّ فبػل صیش علطَ ثَ 

دس هٌطك فْکْ عخي اص آًغت کَ فشد دس چَ گفتوبًی ّ چگًَْ . دغبة هی آیذ

گفتوبى .عبختَ هی ؽْد ّ عشاًجبم آًکَ اهشی ثیشّى اص گفتوبى ّجْد ًذاسد

فْکْ دس ثغتش تجبس ؽٌبعی، . اهتضاج پیچیذٍ ای اص اهْس صثبًی ّ غیش صثبًی اعت

ُش گفتوبًی سا گشفتبس عبختبس اجتوبػی ثشآهذٍ اص لذست هی ثیٌذ ّ تذت تبثیش 

ًیچَ،لذست سا ػلت الؼلل ُوَ اهْس ّ خبلك ُوَ چیض اص جولَ اًْاع هؼشفت ّ 

اص دیذگبٍ اّ صثبى ّ گفتوبى ًمؼ هذْسی . هؼشفی هیکٌذ( دمیمت)هفِْم فذق 

 .دس تجییي ساثطَ لذست داسًذ

 

 



سا ثَ « ثبصیِبی صثبًی» اّ : گفتوبى اص دیذ ژاى فشاًغْا لیْتبس

ثَ ثبّس اّ، ُذف ُش کٌؼ ، سعیذى ثَ همقْدی . جبی گفتوبى ثَ کبس هیجشد

اعت ّ تْفیك کٌؾگش دس ُش کٌؼ گفتبسی ، تشغیت هخبطت دس اًجبم کبسی 

اص دیذگبٍ لیْتبس، دّس ثغتَ استجبط هیبى . اعت کَ هْسد ًظش کٌؾگش اعت

لذست ثب دمبًیت ّ هؾشّػیت، ثیبًگش جُْش افیل استجبط هیبى صثبى، کٌؼ، 

اّ ُوچْى فْکْ داًؼ ّ لذست سا دّ سّی عکَ .ػمل ّ هؾشّػیت اعت

 هیذاًذ 

 



 َاسائَ ؽذٍ ثذیي هؼٌبعت کَ « هْسفی» ّ« الکلْ»ایي ًظشیَ کَ ثْعیل

گفتوبًِب تٌِب اًؼکبط دٌُذٍ فشایٌذُبیی کَ دس ثخؾِبی دیگشجبهؼَ هبًٌذ 

افتقبد یب عیبعت جشیبى داسًذ ًیغتٌذ، ثلکَ گفتوبًِب ػٌبفش ّ الذاهبت 

ایي ًظشیَ هیگْیذ کَ . هشثْطَ ثَ ُوَ ثخؾِبی جبهؼَ سا ثِن سثط هیذٌُذ

گفتوبًِب یب ًظبم هؼبًی خبؿ، اؽکبل خبفی اص کشداسُب، ُْیتِب ّ فؼبلیتِبی 

سا هوکي هیغبصًذ ّ ثْاعطَ ثشخْسد ًیشُّب، ػولکشد لذست ّ علطَ تْلیذ 

دس ایي دیذگبٍ هؼٌبی پذیذٍ ُبی اجتوبػی ّ . هیؾًْذ ّ تغییش هیبثٌذ

 .عیبعی دس چبسچْة گفتوبًِب عت



ُذف ، کبسثشد صثبى ثشای سعبًذى : ُذف اص گفتوبى چیغت

اًذیؾَ ُب، تجلیغ ایذٍ ُب ّ اثش گزاؽتي ثش سفتبس ّ رٌُیت دیگشاى، ثَ ػجبست 

ّ استجبطی ( interactive)دیگش گفتوبى ُوْاسٍ تؼبهلی 

(communicatuve )ُویي ّجَ ُذفوٌذی گفتوبى اعت کَ دس . اعت

چَ گفتبسی ّ چَ .عخي، گفتبس یب ًْؽتبسعبختوٌذ ؽذٍ ًِفتَ اعت

ًْؽتبسی گفتوبى، اص یک صهیٌَ ثش هیخیضد، یؼٌی هجوْػَ ؽجکَ سّاثط 

اجتوبػی یب عبختبس عیغتوی کَ ًَ ًتِب صثبى سا ُوچْى تْلیذ کٌٌذٍ 

صهیٌَ عبص اًگیضٍ خْدآگبٍ ، ًبخْدآگبٍ ّ ًِفتَ دس  هعخي هوکي هیکٌذ ثلک

 صیش لذي ًیض ُغت ّ الیَ ُبی آؽکبس ّ پٌِبى هؼٌبیی ثَ آى هیجخؾذ



ُش گفتوبًی دس دس عبخت هکبًی : ؽشایط تؾکیل گفتوبى

خبفی پذیذاس هی ؽْد ثَ ػجبستی ُش گفتوبى سا ُش صهبى ّ ُش جب ًویتْاى 

یک گفتوبى ػلوی، دیٌی، فلغفی، یب ادثی ُویؾَ لبثل اعتفبدٍ . یبفت

ًیغت چشا کَ پیذایؼ گفتوبًِب ّ ثشد آًِب ّ اثشگزاسیؾبى ؽشایط ّیژٍ ایی 

سا هیطلجذ چَ اص ًظشاهکبى صثبًی فشف ّ چَ اص ًظش ؽشایط اجتوبػی ّ 

 .  تبسیخی



صثبى گؾبدٍ سّاثط لذستٌذ ُن آفشیذٍ لذست ّ ُن خْد لذست  گفتوبًِب

هیکْؽٌذ ثب گغتشػ ًفْر، داهٌَ چیشگی ّ لذستؾبى سا گغتشػ . ُغتٌذ

اص آًجب کَ ُش گفتوبًی دس ؽشایط ّیژٍ خْد ظِْس هیکٌذ ّ صثبى یکی اص آى . دٌُذ

ؽشایط ّیژٍ اعت ، لزا گفتوبًِب ُن عشکْثگشًذ ّ ُن دسفذدًذ گفتوبًِبی 

التذاس اص دعتشعی تجؼیل آهیض ثَ هٌبثغ اجتوبػی  . سلیت سا اص فذٌَ ثَ دس کٌٌذ

ّ یب اص تمذم دعتشعی ثَ گفتوبًِبی ػوْهی ّ هٌبثغ استجبط جوؼی ثْجْد هی 

گشُِّبی هغلط اص طشیك دعتشعی ّ کٌتشل یکغْیَ ؽبى ثَ ّاعطَ . آیذ

گفتوبى ّ هٌبثغ استجبطی هوکي اعت عبختبس هتْى ّ هجبدث سا طْسی تذت تبثیش 

لشاس دٌُذ کَ داًغتَ ُب، سّیکشدُب، ٌُجبسُب ّ اسصؽِبی گشٍّ تذت علطَ ثَ 

 .ًفغ گشُِّبی علطَ گش تغییش کٌذ

 گفتوبى ّعیلَ ایی جِت اػوبل لذست ًیغت ثلکَ ثَ خْدی خْد یک هٌجغ

 .    لذست هذغْة هیؾْد



دس ایي هیبى ّامخ تشیي ّهِوتشیي الگُْب،دعتشعی ثَ سعبًَ ُبی جوؼی     

اعت، ثَ ایي هفِْم کَ اص طشیك دعتشعی ثَ سعبًَ ُبی جوؼی، گشٍّ 

.  هغلط ثَ هشدم دعتشعی داسد ّ هیتْاًذ آًِب سا ثَ طْس ًغجی کٌتشل کٌذ

دس ایي ساعتب ثشای کٌتشل عبیشارُبى اص طشیك کٌتشل گفتوبى افذبة لذست 

ثشای هثبل . ثبیذ هْثشتشیي هؾخقَ ُبی گفتوبًی سا ثَ کٌتشل خْد دس آّسًذ

فبدجبى سعبًَ هوکي اعت ثَ عشدثیشاى خْد ثگْیٌذ کَ چَ چیضی سا ثبیذ یب 

 ًجبیذ پخؼ کٌٌذ، 

سعبًَ ُب اص طشیك دعتکبسی الگُْبی رٌُی اص طشیك ثکبسگیشی عبختبسُبی     

خجش، ػٌبّیي اخجبس، عجک فٌبیغ -گفتوبًی ّیژٍ اص لجیل عبختبسُبی هجتذا

اثالغی ّ ساُجشدُبی هؼٌبیی ًمؼ دیبتی دس ایجبد سمبیت ػوْهی دیگشاى 

  داسد 



کَ اهشّص ثَ گشایؼ ثیي سؽتَ ایی ( discourse analysis)تذلیل گفتوبى     

(interdisciplinary ) َدس ػلْم اجتوبػی تجذیل ؽذٍ ، دس صثبى فبسعی ث

سیؾَ دس . عخي کبّی، تذلیل کالم ّ تذلیل گفتبس ًیض تشجوَ ؽذٍ اعت

ؽٌبعی، ًؾبًَ ؽٌبعی، تبّیل گشایی، جٌجؼ اًتمبدی ادثیبت، صثبى 

ایي . ُشهٌْتیک گبداهش ّ تجبسؽٌبعی ّ دیشیٌَ ؽٌبعی هیؾل فْکْ داسد

افطالح اّلیي ثبس تْعط صلیک ُشیظ صثبى ؽٌبط هؼشّف اًگلیغی ثَ کبس 

 .ثشدٍ ؽذ

(  text analysis)ثٌیبى ُبی فکشی تذلیل گفتوبى فشاتش اص تذلیل هتي یب ًْؽتبس    

دس تذلیل گفتوبى هجوْػَ ؽشایط اجتوبػی، صهیٌَ . یب تذلیل گفتبس هی ثبؽذ

ّلْع هتي ، ًْؽتبس، گفتبس، استجبطبت غیش کالهی ّ ساثطَ عبختبس ّ ّاژٍ ُب دس 

 .گضاسٍ ایی کلی ًگشیغتَ هیؾْد



 

دّ دیذگبٍ ثَ ایي هجذث ًگبٍ هی کٌٌذ: 

 

1- دیذگبُی کَ تذلیل گفتوبى سا ثشسعی ّ تذلیل ّادذُبی ثضسگتش اص جولَ تؼشیف هی کٌذ  .

دس . ایي دیذگبٍ کَ ثَ ؽکل ّ فْست هتي تْجَ هی کٌذ ثٌبم دیذگبٍ عبختبسگشا هؼشّف اعت

ایٌجب گفتوبى ّادذ هؾخقی اص صثبى تلمی هیؾْد کَ ثضسگتش اص جولَ اعت ّ تذلیل گفتوبى، 

 .تذلیل ّ ثشسعی ایي ّادذُبعت

 

2-  دیذگبُی کَ تذلیل گفتوبى سا توشکضخبؿ ثشچشایی ّ چگًْگی اعتفبدٍ اص صثبى هیذاًذ

ایي . ثغیبسی اص صثبى ؽٌبعبى تذلیل گفتوبى سا ًمطَ همبثل تذلیل هتي داًغتَ اًذ آًِب اص

دس ایي دیذگبٍ تذلیل گفتوبى سا .دیذگبٍ چْى ثَ کبسکشد هتي تْجَ داسد، کبسکشدگشا ًبهیذٍ هیؾْد

هطبلؼَ جٌجَ ُبی هختلف چگًْگی اعتفبدٍ اص صثبى هی داًذ کَ ثش سّی کبسکشدُبی ّادذُبی 

 .صثبًی هتوشکض اعت

    



 َصلیک ُشیظ دس ّالغ اّلیي کغی ثْد کَ افطالح تذلیل گفتوبى سا  دس همبل

اّ دیذی فْستگشایبًَ اص جولَ ثَ . ًْؽتَ ثْد، ثکبس ثشد 1952ایی کَ دس عبل 

دعت داد ّ تذلیل گفتوبى سا فشفبُ ًگبُی فْستگشایبًَ ّ عبختبسگشایبًَ ثَ 

 جولَ ّ هتي ثشؽوشد

اّ هؼتمذ اعت ثذث دسثبسٍ گفتوبى داسای دّ ثؼذ اعت: 

1-  ثغط سّیَ ُب ّ سّؽِبی هؼوْل دس صثبى ؽٌبعی تْفیفی ّ کبسثشد

 (هتي)آًِبعت دس عطخ فشاجولَ 

2-  ساثطَ ثیي اطالػبت صثبًی ّ غیش صثبًی هبًٌذ ساثطَ صثبى ثب فشٌُگ ، هذیط

 .ّ اجتوبع



یْل ّ ثشاّى دس تؼشیف تذلیل گفتوبى هی گْیٌذ: 

 تذلیل گفتوبى تجضیَ ّ تذلیل صثبى دس کبسثشد آى اعت، دس ایي فْست ًوی

تْاًذ هٌذقش ثَ تْفیف فْستِبی صثبًی هغتمل اص اُذاف ّ کبسکشدُبیی 

 .  ثبؽذ کَ ایي فْستِب ثشای پشداختي ثَ آًِب دس اهْس اًغبًی ثْجْد آهذٍ اًذ



 ؽیفشیي ّ اعتبثض ثب تکیَ ثش گغتشٍ فشا جولَ ایی تذلیل گفتوبى آًشا چٌیي

 :تؼشیف هیکٌٌذ

 تذلیل گفتوبى هی کْؽذ تب ًظبم ّ آسایؼ فشاجولَ ایی ػٌبفش صثبًی سا

هْسد هطبلؼَ لشاس ثذُذ ّ ثٌبثشایي ّادذُبی صثبًی ًطیش تجبدالت هکبلوَ ایی 

ثشایي اعبط تذلیل گفتوبى . یب هتْى ًْؽتبسی سا هْسد ثشسعی لشاس هیذُذ

ُبی اجتوبػی ثَ ّیژٍ ثب تؼبهالت یب هکبلوبت هیبى  ثب کبسثشد صثبى دس صهیٌَ

 .گْیٌذگبى عشّ کبس داسد



ژاک دسیذا ثب طشح افطالح عبخت ؽکٌی(deconstruction ) َدسپی آًغت ک

ًؾبى دُذ، اؽیب،اهْس،هتْى،عٌتِب،ثبّسُب،ًِبدُب ّ جْاهغ سا ًوی تْاى یکجبس ّ 

هفبُین ُوْاسٍ توبیل ثَ گزس کشدى اص هشصُبیی . ثشای ُویؾَ تؼشیف کشد

دسیذا هؼتمذ اعت دس پظ ُش .داسًذ کَ دس لذظَ دبمش هذذّدؽبى کشدٍ اًذ

هؼٌبی ثَ ظبُش آؽکبس، ؽجکَ ایی اص اًگبؽتِب،پیؼ اًگبؽتِب ّ هیبًجی ُبی 

اّ تبکیذ هیکٌذ کَ صثبى . ًبهشئی، ًبگفتَ ّ ًیٌذیؾیذٍ ّدسک ًؾذٍ ًِفتَ اعت

ثَ ًظش . راتبً پٌبُگبٍ پشاکٌذگی ُب ّ ثی ثجبتی ُبی هؼٌبیی ثیؾوبساعت

اّ،ُشچیضی دس ثبفت هؼیٌی کَ ثَ آى تؼلك داسد هؼٌب هیگیشد ّ دس هتي ّ ثبفتی 

 .  دیگش هؼٌبیی تبصٍ هیبثذ



 ّ اص ًظش جبهؼَ ؽٌبعبى،تذلیل گفتوبى ثیبًگش ایي ًکتَ اعت کَ ًِبدُب

اجتوبػی، سّاثط، عبختبسُب، فشایٌذُب ّ ثغیبسی اص -عبصهبًِبی عیبعی

پذیذٍ ُبی هشثْطَ دیگش سا دس عطخ تجلی ػول ّ ثشّص آى دس گفتوبى ثَ 

دس هجوْع . هثبثَ کبسثشد صثبى،استجبط ّ تؼبهل، هْسد ثشسعی لشاس هیذٌُذ

ُذف تذلیل گفتوبى ػوذتبً اسائَ یک سّػ، اًگبسٍ، هکتت یب ًظشیَ گفتوبًی 

 .    اعت



ایي گشایؼ دس هذتی ًضدیک ثَ دّ دَُ اص صثبى ؽٌبعی اجتوبػی ّ اًتمبد ی ثَ 

ُوت هتفکشاًی چْى هیؾل فْکْ،ژاک دسیذا،هیؾل پؾْ ّ دیگش هتفکشاى 

ثشجغتَ هغشة صهیي ّاسد هطبلؼبت فشٌُگی،اجتوبػی ّ عیبعی ؽذ ّ 

 . ؽکل اًتمبدی ثَ خْد گشفت

 critical)ایي هتفکشاى کَ تذلیل گفتوبى سا ثیؾتش دس لبلت تذلیل اًتمبدی گفتوبى 

discourse analysis )یب CDA  ثغط ّ گغتشػ دادًذ، خْد ّاهذاس هکتت

اًتمبدی فشاًکفْست، هبسکغیغتِبی جذیذ، ثَ ّیژٍ گشاهؾی ّ پیشّاًؼ، 

 .عبختبسگشایبًی چْى آلتْعش ّ هذممبى هکتت فوٌیغن ثْدًذ

CDA  اعبعبً ثَ اثؼبد گفتوبًی عْءاعتفبدٍ اص لذست ثشای علطَ ّ ثی ػذالتی

-گفتوبى کبّی اجتوبػی)ّ ًبثشاثشی ًبؽی اصآى هیپشداصد کَ آًشا ًیض هی تْاى 

 .یک کبس عیبعی اعت CDAکالً . ًبهیذ( عیبعی



فْکْ هؼتمذ . تذلیل گفتوبى اًتمبدی ایٌک ثب ًبم هیؾل فْکُْوشاٍ ؽذٍ اعت    

اعت گفتوبًِب تؾکیل ؽذٍ اص ػالهتٌذ اهب کبسکشدؽبى اص کبسثشد ایي ػالهبت، 

ثشای ًؾبى دادى ّ ثشگضیذى اؽیب ثیؾتش اعت ّ ُویي ّیژگی اعت کَ آًِب سا 

گفتوبى اهشّصٍ ثیبًگش ّیژگی ُب ّ .غیش لبثل تملیل ثَ صثبى، عخي ّگفتبس هیکٌذ

خقْفیبت تبسیخی چیضُبی گفتَ ؽذٍ ّ چیضُبیی اعت کَ گفتَ ًؾذٍ ثبلی 

گفتوبًِب ًَ تٌِب هشثْط ثَ چیضُبیی اعت کَ هی تْاًذ گفتَ یب دسثبسٍ . هیوبًذ

اػ فکش ؽْد، ثلکَ دسثبسٍ ایي ًیض ُغت کَ چَ کغی؟ دس چَ صهبًی؟ ّ ثب چَ 

آهشیتی هی تْاًذ فذجت کٌذ؟ گفتوبًِب هجغن کٌٌذٍ هؼٌب ّ استجبط اجتوبػی 

 ..اعت( لذست)عیبعی_اعت ّ ؽکل دٌُذٍ رٌُیت ّ ًیض استجبطبت اجتوبػی

دس ًظش فْکْ گفتوبًِب ُوچٌیي اػوبلی اعت کَ ثَ طْس عیغتوبتیک     

گفتوبًِب دس ثبسٍ . هْمْػبتی سا ؽکل هیذٌُذ کَ خْد عخي هی گْیٌذ

هْمْػبت فذجت ًکشدٍ ُْیت هْمْػبت سا تؼییي ًویکٌٌذ ثلکَ عبصًذٍ 

 .   هْمْػبتٌذ ّ دس فشایٌذ ایي عبصًذگی هذاخلَ خْد سا پٌِبى هیکٌٌذ



 ّى دایک تذلیل گفتوبى اًتمبدی سا، دْصٍ ایی کَ هشتجط ثب ثشسعی ّ تذلیل

هتْى گفتبسی ّ ًْؽتبسی ثشای آؽکبسعبصی هٌبثغ گفتوبًی لذست، علطَ، 

ثَ ػجبستی تذلیل گفتوبى اًتمبدی . ًبثشاثشی ّ جبًجذاسی تؼشیف هیکٌذ

چگًْگی هٌبثغ گفتوبًی دبکن ّ ثبصتْلیذ ؽذٍ سا دسّى ثبفتِبی تبسیخی، 

 .عیبعی ّ اجتوبػی ثشسعی هیکٌذ



 فشکالف ًیض تذلیل گفتوبى اًتمبدی سا ُذفی ثشای
ثشسعی هٌظن ّ عیغتوبتیک اغلت هجِن سّاثط ػلی 

سّیَ ُبی گفتوبًی، سّیذیذُبّ ( الف)ّ هؾخـ هیبى 
گغتشٍ عبختبسُبی فشٌُگی ّ ( ة)هتْى

ثشای تذمیك دس چگًْگی : اجتوبػی،سّاثط ّ فشایٌذُب
سّیَ ُب، سّیذادُب ّ هتْى کَ ثَ طْس ایذئْلْژیکی اص 

طشیك سّاثط لذست ّ سلبثت ثشای کغت لذست ثیؾتش 
ّ کبّػ دس چگًْگی اثِبم دس سّاثط ( ج)ًبؽی ؽذٍ

هیبى گفتوبى ّ جبهؼَ ّ ػبهلی ثشای تبهیي ّ دفع 
 .  لذست ّ ُژهًْی تؼشیف هیکٌذ



 ّ کْلیبساکی ّ فشکالف ثشایي فشك ُغتٌذ کَ ثغیبسی اصتغییشات لمتقبدی

اجتوبػی ثَ ػٌْاى ثخؾی اصطجیؼت پزیشفتَ هیؾًْذ ّ دس ّالغ هذقْل 

ثٌب ثَ گفتَ کْلیبساکی ّ فشکالف . اػوبل اتفبلی هشدم دس ًظشس گشفتَ ًویؾًْذ

سیؾَ تغییشات افتقبدی ّ اجتوبػی ثَ همذاس صیبدی دس تغییشات صثبى ّ گفتوبى 

هی تْاًذ ثب اسائَ اعتذاللِبی ًظشی دس  CDAثذیي هؼٌی کَ . ًِفتَ اعت

هْسد ایي دگشگًْیِب ّ ایجبد آگبُی دس هْسد ایٌکَ ایي دگشگًْیِب چَ ُغتٌذ ّ 

چگًَْ ثْجْد آهذٍ اًذ ّ دس آیٌذٍ هوکي اعت ثَ چَ فْستی دسآیٌذّ ایٌکَ چَ 

 .  کغبًی هیتْاًٌذ دس ایي ؽشایط صًذگی خْد سا ثغبصًذ، هفیذ ثبؽٌذ



1-  هتفبّت ًگشیغتَ هیؾْدهختلفهتي ّ گفتبس ّادذ تْعط اًغبًِبی ،. 

2-دسعت خْاًذى یب ًبدسعت خْاًذى هتي، دس ًْع هؼٌبی آى اثشهغتمین داسد. 

3-هتي سا ثبیذ ثَ ػٌْاى یک کل هؼٌب داس ًگشیغت ّهؼٌب لضّهبً دس هتي ًیغت. 

4-هتٌِب ثبس ایذئْلْژیک داسًذ. ُیچ هتٌی خٌثی یب ثی طشف ًیغت. 

5-دس ُش گفتوبًی دمیمت ُغت اهب ُیچ گفتوبًی داسای ُوَ دمیمت ًیغت. 

6-فشٌُگی ًیض ُغت-هؼٌب ُوبًمذس کَ دس هتي اعت،دس صهیٌَ ُبی اجتوبػی. 

7-ُش هتٌی دس ؽشایط خبؿ خْد تْلیذ هیؾْد ّ سًگ خبلمؼ سا ثب خْد داسد. 

8- هشتجط اعت( ًَ لضّهبً عیبعی)ُش هتٌی ثَ یک هٌجغ التذاس. 

9-یک عطخ گفتوبًی ّ ًَ یک ًْع گفتوبى .گفتوبى عطْح اثؼبد گًْبگْى داسد ًَ

 . داسین



 ًؾبى دادى ساثطَ ثیي ًْیغٌذٍ، هتي ّ خْاًٌذٍ-1

 (جشیبى تْلیذ گفتوبى)سّؽي عبختي عبختبس پیچیذٍ تْلیذ هتي یؼٌی-2

 ًؾبى دادى تبثیش ثبفت هتي ّ ثبفت هْلؼیتی ثش سّی گفتوبى-3

 .ًؾبى دادى هْلؼیتِب ّؽشایط خبؿ تْلیذ کٌٌذٍ هتي-4

ًؾبى دادى ثی ثجبتی هؼٌب ّ ایٌکَ ُویؾَ دس خطش اعت، ُشگض کبهل -5

 .ًیغت ّ ُشگض ثَ طْس کبهل دسک ًویؾْد

ًؾبى دادى ساثطَ هتي ّ ایذئْلْژی کَ ُش هتٌی ثَ یک هْلؼیت خبؿ -6

 (ُش چٌذ ًبآگبُبًَ)ّاثغتَ اعت

 کالً اسائَ یک سّػ جِت هطبلؼَ هتْى،سعبًَ،فشٌُگ ّ عیبعت -7



افْالً سّؽِبی تذمیك دس استجبطبت دّ ًْع اعت: 

1- تذلیل هذتْا کَ یک سّػ کّوی اعت ّ ثشای تذلیل ػیٌی، هٌظن ّ کوی

 .  هذتْای آؽکبس پیبهِبی استجبطی ثَ کبس هیشّد

ایي سّػ هؼٌبؽٌبعی آهبسی هجبدث عیبعی اعت:ثَ لْل کبپالى. 

دس تذلیل هذتْا آهبسی ثْدى ًؾبًگش کوی ثْدى ایي سّػ اعت. 

2- تذلیل گفتوبى کَ سّؽی کیفی اعت  . 

 

 



 َایي سّػ اصافالح سّؽِبی اّلیَ تذلیل سعبًَ ُب دبفل ؽذٍ، افالدی ک

 .ؽبلْدٍ صثبى ؽٌبعی داسد

  تذلیل گفتوبى کَ یک سّػ کیفی دس هطبلؼبت استجبطی ّ سعبًَ ایی

هیجبؽذ، ثَ جبی ؽوبسػ ّ همبدیش آهبسی ثب هؼٌبؽٌبعی کبسثشدی هتي 

 .عشّکبس داسد

 ثشای ثکبسگیشی ایي سّػ ، تؾخیـ توبیض آى ثب سّؽِبی هؾبثَ، یؼٌی تذلیل

 .گفتوبى اًتمبدی ّ تذلیل هتي کبهالً مشّسی اعت



 اجتوبػی ثش ثغتش تؼبهالت اجتوبػی ّ ًمؼ  –اص آًجب کَ کبسکشدُبی فکشی

گفتوبى دس ثبص تْلیذ ّ چبلؼ علطَ هتوشکض اعت ّ ایي اػوبل علطَ ًیض 

تْعط ًخجگبى،ًِبدُب یب گشُِّب تؼشیف هیؾْد ّ ًبثشاثشیِبی اجتوبػی هبًٌذ 

ًبثشاثشی عیبعی، فشٌُگی،ًژادی ّ جٌغی اص ُویي علطَ تلمی هیؾْد، 

صیشا ّى . ؽٌبخت ایي علطَ اص طشیك تذلیل گفتوبى اًتمبری هیغش اعت

 :دایک هؼتمذ اعت کَ

 لذست، هبًٌذ  –دس ایي فشایٌذ ثبصتْلیذ،ّجٍْ هختلف سّاثط گفتوبى

دوبیت،اػوبل،ثبصًوبیی،هؾشّػیت ثخؾی،ًفی،تؼذیل یب کتوبى علطَ سا 

گفتوبى کبّ عؼی هیکٌذاستجبط ثیي ؽیٍْ ُبی ثبصتْلیذ .ؽبهل هیؾْد

 .  ّعبختبسُب ّ ساُجشدُبی ًْؽتبس،گفتبس یب عبیش سّیذیذُبی استجبطی سا ثذاًذ



 تذلیل هتي سعبًَ ایی(Analysis media text ) ثشخالف تذلیل گفتوبى

یک هتي اص کلوبت یب تقبّیش عبختَ . اًتمبدی،ثَ سّاثط دسّى هتي تْجَ داسد

 visual)هیؾْد، دس تذلیل هتي تقْیشی، هتي فیلن عیٌوبیی ثب تقْیش صثبى 

languag ) عشّکبس داسین. 

 دستذلیل هتي دس ّالغ چگًْگی عبخت هؼٌی تْعط سعبًَ ُب ثشعی

هیؾْد دس دبلیکَ دس تذلیل گفتوبى اًتمبدی،سّاثط علطَ ثَ ػٌْاى عبصًذٍ 

 .گفتوبًِبی هغلط ؽٌبختَ هیؾًْذ



یکی : هتبعفبًَ ُوْاسٍ دّ آعیت جذی کبسثشد تذلیل گفتوبى سا تِذیذ هیکٌذ 

 .  ػذم ؽٌبخت سّػ تذلیل گفتوبى ّ دّم ًبتْاًی دسکبسثشد سّػ

اّلیي آعیت ایٌغت کَ هذممبى ثش اثش ًبآؽٌبیی دس توییض افْل عَ گبًَ     

تذلیل گفتوبى اص یک عْ ّ اعتفبدٍ اص تذلیل هذتْا ثَ جبی تذلیل گفتوبى اص 

 .عْ ی دیگش دس کبسثشد ایي سّػ دچبس اخالل ّ اؽتجبٍ هیؾًْذ

دّهیي آعیت گشایؼ عٌتی هذممبى ثَ سّؽِبی کّوی دس سّػ تذمیك  

اعت کَ ثبػث هیؾْد ایي سّػ سا ثَ ػلت کیفی ثْدى ّ ایٌکَ ثب آهبس ّ 

اسلبم عشّکبس ًذاسد، یک سّػ غیش اعتبًذاسد ّ ًبهطوئي تلمی کٌٌذ ّ یب ثش اثش 

 تقْس غلط ثب ایي سّػ ُن چًْبى سّؽِبی کوی ثشخْسد هیکٌٌذ



ًَؾبى دُذ چگًَْ : ُذف کلی اص تذلیل گفتوبى آًغت ک

صهیٌَ ُب ی عیبعی،فشٌُگی، تبسیخی،اجتوبػی ّ 

ؽٌبختی،کبسثشد صثبى ّ استجبطبت،هذتْا،هؼٌی،عبختبسُب یب 

اعتشاتژیِب ثش هتي تبثیش هیگزاسد ّ ًیض چگًَْ گفتوبى ثش 

 .ؽکلگیشی عبختبسُب ّ ثغتشُبی هضثْس تبثیش داسد



تب  1960تذلیل گفتوبى دس ّالغ ثَ ػٌْاى یک هجذث هیبى سؽتَ دس اّاعط دَُ      

دس سؽتَ ُبیی چْى اًغبى ؽٌبعی،لْم ؽٌبعی،جبهؼَ  1970اّاعط دَُ 

ؽٌبعی،سّاى ؽٌبعی ادساکی ّ اجتوبػی،ؽؼش،ادثیبت،صثبى ؽٌبعی ّ ًؾبًَ 

ؽٌبعی ظِْس کشد ّ ثب هطبلؼَ طجمَ ثٌذی ؽذٍ عبختبس،کبسکشد،گفتبس ّ هتي ثَ 

 .تذلیل پیبهِبی سعبًَ ایی پشداخت

ّاژٍ تذلیل گفتوبى اّلیي ثبس تْعط صلیک ُشیظ صثبى ؽٌبط اًگلیغی دس عبل       

اهب پظ اص گزؽت ًضدیک ثَ دّ دَُ ّ ثب ثبصؽذى پبی . ثَ کبس گشفتَ ؽذ 1952

عیبعت ّ فشٌُگ ّ اجتوبع ثَ ایي ّادی، ثب ُوت اًذیؾوٌذاًی چْى فْکْ، 

 .دسیذا ّ پؾْ، هجذثی ثَ ًبم تذلیل گفتوبى اًتمبدی ظِْس کشد 

       



افْالً تبسیخچَ تذلیل گفتوبى ثَ پیذایؼ هکتت فشاًکفْست ّ هکتت ثیشهٌگبم دس       

ثخؼ اػظن کبسُبی هشثْط ثَ . هطبلؼبت اًتمبدی استجبط جوؼی ثشهی گشدد

(  1985تب  1978)تذلیل گفتوبى، تذت تبثیش گشاهش طجمَ ثٌذی ؽذٍ ُبلیذی 

  - 1976)کبسُبی اًتمبدی اًجبم ؽذٍ تْعط گشٍّ داًؾگبٍ گالعکْ . اعت

دس هْسد هطشح ؽذى هٌبصػبت فٌؼتی دس سعبًَ ُب ّ ُوچٌیي آثبس التْى ( 1980

.  ّ دیْیظ کَ ًگشؽی اًتمبدی ثَ سعبًَ ّ استجبطبت داؽتٌذ، اص آى جولَ اعت

کَ تْعط ُبل ّ یبساًؼ  دس )سّیکشد اًتمبدی هطبلؼبت فشٌُگی هکتت ثیشهٌگبم

کَ ثَ ثذث ّ ثشسعی پیشاهْى صثبى، همبل ّ تقْیش ( پبیَ گزاسی ؽذ 1980

پشداختَ ّ جٌجَ تئْسیک ّ ایذئْلْژیک پیبهِبی سعبًَ سا ثشسعی کشدٍ ّ ُوچٌیي 

ًظشیبت اًتمبدی ُبثشهبط ثَ پیبهِبی استجبطی هِوتشیي ثٌیبى ػلوی ّ ًظشی 

 .پیذایؼ ػلن تذلیل گفتوبى هیجبؽذ



 (ًْسهي فشکالف)تذلیل گفتوبى اًتمبدی 

 (هذوذسمب تبدیک)دسآهذی ثش تذلیل گفتوبى 

(ًئْى ّى دایک)پشّسػ ّ کبسثغت آى دس عبختبس خجش -تذلیل گفتوبى 

اص دعتْس هتي تب گفتوبى کبّی اًتمبدی-هطبلؼبتی دس تذلیل گفتوبى 
 (ًئْى ّى دایک)

(ا. ی. ادوذ ) تذلیل گفتوبى چیغت؟ 

 (دکتش تژا هیشفخشایی)فشایٌذ تذلیل گفتوبى 

  جبیگبٍ هؼٌی ؽٌبعی کبسثشدی دس تذمیمبت ) همبلَ اهیذ هغؼْدی
 (استجبطی

 تذلیل گفتوبى اخجبس ؽجکَ الجضیشٍ دس هْسد )پبیبى ًبهَ کبسؽٌبعی اسؽذ
 (تذْالت ػشاق

 (سّؽِبی کیفی<سّؽِبی تذمیك)همبلَ هذوذ عشّی گش 

جضٍّ دسعی دکتش دادگشاى 

 


